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Nya medlemmar Carsten Christian Jess, Salaam Sadaio, 
Elsa Hjertén Grahm, Martin Zechser, 
Beata Modigh, Olivia Modigh, Freya 
Modigh, Patrik Modigh, Lisa Rosen-
gren, Siv Edvardsson, André Edvards-
son, Ted Bolméus, Poppy Bolméus, 
John Turitz, Thomas Cruz Kollberg, 
Adam Guillemard, Rebecca Pousard, 
Edvard Pousard, Louis Alsadius, Den-
nis Eriksson, Malin Mattson, Ethel 
Agervold, Alicia Bennet, Lucas Pal-
mer, Ann Nyvertz Söderberg, Viktor 
Stålberg, Disa Ahlstrand, Pablo Gal-
lego Alonso, Py Samie, Emma Kjell-
ström, Tamzin Amy Sonja Pascoe, 
Elias Gröndal, Meg Källfelt, Andreas 
Stenius, Jonas Glimdén och Cecilia 
Wegeberg.berg, Leif Jensen, Sofia Felt-
bäck och Pablo Gallego Alonso.

kappseglingar, träningar, tar hand om våra 
anläggningar och vår hamn, bedriver ut-
bildningar, tar hand om vår historia, fixar 
fester, kokar kaffe och bara finns som stöd 
med kunskap. Stort tack alla.

Året har på många sätt varit lite lugnare 
och GKSS i år inte haft ett lika välspäck-
at program med aktiviteter som tidigare. 
Våra aktiviteter har i alla fall inte varit 
på samma sätt utan vi har genomfört 
det vi kunnat och fått med tanke på de 
restriktioner som varit. Det var väldigt 
trevligt att få genomföra ett lite enklare 
160-års jubileum av klubbens grundande 
1860 där seglingen tyvärr blev inställd på 
grund av hårda vindar men vi var ändå 
ganska många som samlades på ett säkert 
sätt utomhus och både fick uppleva um-
gänge och samtidigt vara med om dopet 
av klubbens senaste förvärv, en GKSS-

En väldigt annorlunda sommar
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Visst är det med en viss längtan 
man drömmer tillbaka till som-
maren som varit även om den 

varit annorlunda på många sätt. Mycket 
båtar på havet varav många mindre båtar 
vilket vid många tillfällen gjorde att jag 
fick tillbaka känslan av hur det var när 
jag själv växte upp med segling på väst-
kusten.  Det är fortfarande full aktivitet 
på vattnen utanför Långedrag med trä-
ning och tävlingar trots att hösten börjar 
bli väldigt närvarande och solen ganska 
frånvarande. Då får man tänka tillbaka 
på timmarna i båten och längta till nästa 
år. Det kan man leva länga på.

Jag vill även passa på att lite extra lyfta 
fram det som gör vår klubb så unik. Jag 
tänker på alla oss som lägger timmar, da-
gar och veckor av vår tid på att genom-
föra det som gör klubben. Vi arrangerar 
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eka som döptes till Christina. Jag f ick 
även privilegiet att tillsammans med 
Dick Berghede dela ut diplom till alla er 
som lagt tid och engagemang på 
att bygga däcket ovanpå skrövlet. Mitt 
stora tack till alla er som lägger tid på att 
utveckla vår klubb.

Nu ser vi fram mot en höst med årsmöte 
som kommer att bli digitalt och planerar 
för 2021 då vi tillsammans med Mar-
strands Segelsällskap och Svensk Drak-
klubb arrangerar Dragon Gold Cup vil-
ket skall bli väldigt roligt. Draken är en 
viktig del av GKSS historia och framtid.

Stort tack alla ni som varit med och bi-
dragit till klubben för en annorlunda men 
fantastisk sommar. 

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

GKSS hälsar välkomna:

Jon Aage Sörensen, Mauritz Anders-
son, Björn Johnson, Marius Rydell, 
Carl-Wilhelm Roos, Jesper Jaxing, Karl 
Pagold, Amanda Karlberg, Ada Pa-
gold, Ebba Dahlbäck, Olof Dahlbäck, 
Sofia Dahlbäck, Ossian Rimner, Alva 
Leyon, Cecilia Gross Friberger, Johan 
Gross Friberger, Lisa Gross Friberger, 
Sophie Sandoff, Christina Brandberg, 
Carl Carlsson, Per Carlsson, Olivia 
Magnusson, Rebecca Edwards Mann-
heimer, Rakel Edwards Mannheimer, 
Ruben Edwards Mann heimer, Thea

Enander, Sigrun Einarsdottir, Vilgot 
Hjort, Ole BuerAskeland, Jens Gustafs-
son, Alexander Aschikhin, Magnus Dahl-
bäck, DanielArvid Rosenholm, Gabriella 
Christoffersson, Fredrik Fostvedt, An-
drea Stålebo, Adam Jareteg, Maria Pas-
coe, Jonathan Pascoe, Maya Aura Dagny 
Pascoe, Klara Ehn, Carl-Magnus Käll-
felt, Therese Källfelt, Rasmus Hansen, 
Rasmus Backman, Albert Walhammar, 
Max Walhammar, Camilla Cedercreutz, 
Magnus Svensson, Hugo von Braun, Fa-
bian Alin, Niki Blässar, Claes Lundqvist, 
Mattias Alpman, Molly Persson, Hans 
Johnsson, Leah Brodd, Emmie Elm, 
Clara Kjellberg Elm, Stefan Löwenadler 
Hoffsten, Eric Kalmnäs, Dan Sverne-
born, Mikael Lindgren, Christian Lech-
taler, Charlotta Lechtaler, Ines Sigholm, 
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Text och Foto: Daniel Birgmark, huvudtränare GKSS

Emil Bengtson tränar i Kullavik under augusti.

Äntligen tävling i september

Som många av er läsare säkert har 
uppmärksammat så har GKSS star-
tat en officiell Hållbarhetsgrupp. 

Anledningen är enkel. GKSS vill som 
bekant vara den ledande klubben inom 
segling och båtliv i Sverige, och med 
tanke på hur vår miljö och vårt samhälle 
utvecklas så anser vi det är av största vikt 
att ta upp detta på agendan. Inte en, och 
inte två gånger per år utan att ständigt ha 
en arbetande grupp som om och om igen 
tar upp det och skapar förändring. Håll-
barhet består av tre delar, ekologisk, soci-
al och ekonomisk. Vi ska arbeta med alla 
tre delarna och skapa förändring!

Jag skrev ett inlägg om detta i ett tidigare 
nummer och det visade sig finnas stort 

intresse - en sådan grupp gick enkelt att 
starta. Vi gjorde slag i saken och gruppen 
består nu av sju mycket kompetenta med-
lemmar av olika delar i klubben.

GKSS är redan duktigt på att driva, och 
bidra till projekt som är kopplade till håll-
barhet. För att nämna några initiativ så är 
Vattenvana och Access Ability något som 
gång på gång bör lyftas till skyarna, här 
gör vi skillnad på riktigt! Kan vi göra fler 
liknande projekt och hur kan vi göra det 
ännu bättre? Det är bland annat de frågor 
vi vill ta upp som grupp.

När det kommer till ekologisk hållbarhet 
finns det stora möjligheter till förändring, 
framförallt när det kommer till plastan-

vändning, sopsortering och energian-
vändning. Segling drivs ju trots allt av 
naturen, så här har vi medvind.

Det finns mycket vår förening kan göra 
annorlunda för att göra skillnad, men som 
Greta Thunberg säger - det viktigaste är 
att läsa på och sprida kunskapen vidare 
till personer vi träffar. Kan vi, som en av 
Sveriges största klubbar, inspirera och 
lyfta frågan för fler föreningar höjs ni-
vån på den impact vi kan göra. Med detta 
kommer vi dessutom kunna attrahera nya 
yngre medlemmar att delta i aktiviteter, 
vilket vi också behöver. Det blir en win 
win, för samhället och för föreningslivet.

Text: John Holmgren, Foto: Alf Tornberg

Nu är GKSS igång
med Hållbarhetsgruppen

Under sommaren har planerade re-
gattor ställts in eller flyttats fram 
på grund av pandemin. Det har 

istället varit fortsatt fokus på träning för 
GKSS elit- och juniorseglare. Träningen 
i Långedrag har kompletterats med läger 
i närområdet, t ex på Marstrand och i Ler-
kil. 

Vanligtvis består årsplanen av en upp-
byggnadsperiod under försäsongen följt 
av en tävlingssäsong med toppning inför 
de viktiga mästerskapen. Årets plan har 
fått anpassas efter rådande förutsättning-
ar och uppbyggnadsträningen har fortsatt 
under längre tid. Särskilt har seglarna 
kunnat lägga ner mer tid på den specifika

seglingsträningen och olika färdigheter 
har kunnat slipas på lite extra. 

Givetvis har det varit tråkigt att inte 
kunna tävla som normalt men jag tycker 
samtidigt det är intressant att se vad den 
här lite annorlunda träningsplanen kan 
resultera i på längre sikt. Jag kan se att 
seglarna i alla våra träningsgrupper har 
tagit bra kliv framåt.

I början av september var det äntligen 
dags för tävling igen. Med speciella sä-
kerhetsarrangemang kunde Kieler woche 
genomföras den 5-13 september och där 
gjorde våra seglare många bra resultat. 
En av de allra häftigaste prestationerna 

var Emil Bengtsons tionde plats i Laser-
klassen. Det var VM-klass på startfältet 
och Emil visade att han har höjt sin ka-
pacitet flera nivåer under den långa trä-
ningsperioden.

Max Salminen kom på fjärdeplats i 
Finnjolle vilket var en bra comeback ef-
ter ett lite trögt Finnjolle 

EM som seglades i Gdynia veckan inn-
an Kieler woche. 

29er-seglarna visade återigen att de till-
hör världstoppen. Marius Westerlind och 
Carl Hörfelt seglade starkt och blev fyra. 
Malcolm Björsson och Johan Bengtsson 
samt Martina Carlsson och Hugo West-
berg presterade också väldigt bra i 29er 
när de blev 9a respektive 11a.

Klara Wester och Rebecca Netzler har 
känt riktigt bra form under sommarens 
träning men i Kiel fick de ingen utdelning 
och resultatet blev en 25:e-plats. Fem av 
våra nya 49er och FX team var på plats 
och för de flesta var det premiär i inter-
nationella sammanhang i klassen. De vi-
sade att de redan kommit lång väg och 
seglade bra i den tuffa konkurrensen.

Intressant att se Marcus Dackhammar 
i Nacra tillsammans med Ida Svensson i 
deras andra stora tävling tillsammans. De 
kom på en 17:e plats, delvis nöjda med 
prestationen men hade inte riktigt den 
fartpotential som de hade räknat med.

För 49er/FX och Nacra så gäller det nu 
att ladda om snabbt till EM som seglas 
på sjön Attersee i Österrike 28 september 
till 4 oktober.

Laserklassen har EM 6-13 oktober i 
Gdansk.

Våra 470-seglare Olivia Bergström och 
Lovisa Karlsson skulle haft sitt EM på 
Mallorca i början av oktober men det 
blev inställt. Olivia och Lovisa har is-
tället haft träningsläger i både Frankrike 
och Spanien under hösten med internatio-
nell sparring.
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Etta på Allsvenskan
Text: Alf Tornberg, Foto: Daniel Stenholm

Carl P Sylvan, Marcus Anjemark, Oscar Andersson och Elin Sevedag

Det var bara i fredagens lätta vin-
dar som GKSS inte dominerade. 
Men när vinden ökade på lörda-

gen och även på söndagen ökade också 
GKSS dominans. Inför den avslutande 
finalseglingen, där de sex bästa lagen täv-
lade om dubbla poäng, var det bara de re-
gerande allsvenska mästarna KSSS som 
kunde hota göteborgarna. Men då behöv-
de KSSS komma fyra platser för GKSS. 
Så blev det nu inte.

– Det gick väldigt bra för oss. Det var 
Marcus Anjemark, som jag seglat 49er med 
och så var det Oscar Andersson och Elin 
Sevedag som tog hem segern. Vi fungerade 
bra ihop. Vi manövrerade bra och alla tog 
snabba beslut, säger Carl P Sylvan.

Carl har vuxit upp på Henån och det var 
där han började segla. Sjövana fick han 
som nyfödd med familjen, men segla på 
egen hand gjorde han först i sexårsåldern 
med optimistjolle. Så småningom blev 
det Lerums seglargymnasium. Och sedan 
är det ju så att om man som seglare har 

Med Carl P Sylvan som rorsman i laget vann GKSS första deltävlingen av All-
svenskan Segling som gick den 14–16 augusti i Örnsköldsvik. Laget seglade 
otroligt stabilt och tog hem nio förstaplatser i serien där 15 omgångar kunde 
genomföras.

ambitioner så måste det ju bli GKSS eller 
KSSS i Sverige.

– Ja, och då blev det GKSS på Västkus-
ten för mig. Jag har seglat väldigt många 
olika båtar under många år. Jag gillar att 
segla allt från havskappsegling till jolle-
segling. Nu börjar det bli mer populärt i 
Sverige, men när jag började med att seg-
la olika båtar var det många som tyckte 
det var dumt att man hoppade mellan oli-
ka båtar. De tyckte att man skulle hålla 
sig till samma båt hela tiden. Men nu ser 
man att de flesta som blir bra runt om i 
världen seglar med olika båtar. Ju mer 
segling, ju mer olika båtar och ju mer oli-
ka besättningar tror jag gör att man blir 
en bättre seglare, säger Carl P Sylvan.

Visst har det gått bra. Carl och Marcus 
har varit på prispallen ett par tillfällen i 
Världscupen i 49er och nia eller tia på 
VM. Ett silver i EM i kölbåt, minns Carl. 
I övrigt håller han inte så noga reda på 
sina placeringar och framtidsplanerna är 
lite oklara just nu.

– Både jag och Marcus är lite trötta nu 
eftersom vi inte fick åka på OS 2016 och 
inte på för-OS nu och då gick luften ur. 
Så vi har nästan inte seglat någonting. 
Sedan älskar jag att vara på havet i an-
dra konstellationer. Det har varit kul att 
segla lite J70 och CB66. Kul att hoppa in 
ibland på Korp-nivå, säger Carl P Sylvan.

Kan kanske en tränarkarriär locka?
– Marcus och jag håller på och hjälper 

några juniorer som börjar segla 49er. Vi 
vill ju ge tillbaka och vi tycker att det är 
viktigt om man ska få Sverige att glänsa 
och leverera. Vi håller också på att ut-
veckla Trimboken.se där man kan skriva 
vad man har för trim och vad man har för 
material och göra analyser. 

Carl är nöjd med GKSS och det stöd han 
fått där.
– GKSS och OS-klubben har varit jätte-
bra med alla sina företag som ger support 
vilket är avgörande om man ska kunna 
satsa. Även med SOK-stöd behöver man 
ha klubben med sig. Martin Andersson 
på Ventilationsgruppen som sponsor har 
varit viktig både som livscoach och men-
talt stöd. Det är så mycket mer än peng-
ar som behövs. Man måste ha det bra på 
hemmaplan, rätt förutsättningar och man 
måste ha folk som tror på en. Det är också 
Martin som har skaffat J70 så vi har kun-
nat träna inför Allsvenskan. Så vi känner 
att vill ge tillbaka till GKSS och visa att 
det är en bra klubb, säger Carl P Sylvan.

Carl och Marcus seglar fortfarande mäs-
terskapstävlingar med toppresultat. Den 
30 augusti blev det en tredjeplats på SM i 
J70 och den 13 september kom de etta på 
SM i CB 66.

– Det var Martin Pålsson som förde samman mig med Carl P Sylvan och Marcus Anjemark. Martin och jag började dra 
upp riktlinjer hur vi trodde att GKSS skulle kunna föra över erfarenheter mellan generationer och olika typer av seglare 
som är på olika nivåer i sin karriär. Både den idrottsliga och den civila karriären. Det var väl egentligen så idén föddes 
med Rosa, GKSS J70, förklarar Martin Andersson

Satsar på erfarenhetsutbyte
Ventilationsgruppen

Text: Alf Tornberg, Foto: Pia Johansson

Det är nu tre år sedan Martin 
Anderssons företag gick med 
i Tokyoklubben och fram till i 

våras var det främst där engagemang-
et var. Sedan kom pandemin och OS 
sköts på framtiden. Men sponsringen 
fortsatte.
 
– Företaget som sponsrar ingår i koncer-
nen VGH i Sverige AB, som består av 
sju ventilations- och VVS-företag varav 
Ventilationsgruppen är det varunamn vi 
jobbar mest med i Göteborgsregionen, 
säger Martin Andersson och fortsätter:  

– Engagemanget även utanför Tokyo-klub-
ben kom egentligen 2019 när Martin Påls-
son och jag började prata om hur vi skulle 
kunna använda den yttersta eliten vi har i 
GKSS för att få dem att föra över sina er-
farenheter till juniorseglare. Under 2020 
har vi genomfört något av det genom 
J70-satsningen på Allsvenskan. Vår plan 
för 2021 är väldigt tydlig: Vi ska bli den 
första jämställda klubben. Vi ska ha både 
killar och tjejer, yngre och äldre ombord 
på båtarna. Nu har vi kvar att utvärdera 
2020, som blev en annorlunda säsong än 
vad vi tänkt oss. Men ändå har årets re-
sultat med Allsvenskan varit en fantastisk 
framgång för oss som nybörjare. Så pla-
nen för 2021 står fast.

– Men det är klart vi måste kämpa för att 
bli bättre. Om man ser till en annan stor-
klubb på andra sidan landet så har ju de 
ett stort antal J70 och de har under flera år 
tränat systematiskt. Så det är klart att vi 
måste kämpa för att komma i kapp dem. 
Vi är på god väg och i Örnsköldsvik visa-
de vi ju vem som var bäst, säger Martin 
Andersson.

Att satsa på eliten för att den ska kunna 
dela med sig till av sina erfarenheter till 
de yngre är viktigt.

– Ja, vi tror att det är ett bra sätt att gyn-
na seglingen genom att få de äldre att ut-
bilda de yngre. När Martin Pålsson och 
jag, som är lite äldre, börjar förklara för 
en betydligt yngre tonåring har vi en bit 
att gå innan vi har skapat ett förtroende. 
När Carl och Marcus förmedlar sina er-
farenheter har de ett enormt förtroende 
och når snabbare resultat. En långsiktig 
plan är hur vi ska använda våra krafter på 
bästa sätt till GKSS. Och då behöver vi 
alla generationer på vägen och inte hoppa 
över ett par generationer.

Martin Andersson menar att vi är fantas-
tiskt duktiga på att ta hand om det sport-
sliga med våra seglare. Vi ska bli minst 
lika bra på att hjälpa dem med material 
och verktyg men också med civil karriär 
under tiden som man är seglare. 

– Därför är det roligt att se att Carl i dag 
är egen entreprenör och Marcus gör stora 
framgångar med sina studier och mellan 
studierna är han fortsatt anställd på Venti-
lationsgruppen. Det är ett stort mervärde 
för sponsorerna att få till sig engagerade 
killar och tjejer som kan göra skillnad i 
företagen, säger Martin Andersson.

Marcus Anjemark har hjälpt Ventilations-
gruppen att systematisera i byggproces-
sen, där man har olika typer av digitala 
verktyg.  Delar av den erfarenheten och 
erfarenheten som han tagit med sig från 
sin egen segling har han och hans bror 
använt i sitt arbete med Trimboken.se. 

– Det är ett arbete som jag hoppas att vi 
kommer att ha mycket nytta av i GKSS. 
Det är också något vi redan använder i 
vår J70-satsning. Det är GKSS som äger 
Trimboken.se för J70. Alla som är en del 
av det allsvenska teamet kommer där att 
kunna ta del av data, inställningar och 
allt som finns registrerat. Det betyder att 
ingen behöver börja på noll och lära sig, 
förklarar Martin Andersson.

– Min egen seglingskarriär startade i 
Ljungskile Segelsällskap. Seglade jol-
lar när jag var yngre, men ganska tidigt 
blev det kölbåt. Det blev också EM- 
och VM-segling i J24 för GKSS ihop 
med Clas Darvik. Det var första gången 
jag var i kontakt med både J-båtar och 
GKSS, säger Martin Andersson.
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Peter Lindh, Martin Pålsson och Tho-
mas Wallenfeldt prisade efter SM-guld 
i Drake 2020. Foto: Svensk Drakklubb.

Martin Pålsson har åtta SM-guld i Drake - ett varje år de senaste fem åren. Han berömmer sina gastar och tillsammans 
med dem räknas de som den bästa internationella amatörbesättningen i Drake. Men Martin Pålsson gör mer än seglar 
Drake. I stort sett allt han gör kretsar kring segling, friskvård och hälsa.

Kronprins Fredrik av Danmark seglade Dra-
gon Gold Cup 2010. Foto: Alf Tornberg.

     Draktämjare av högsta rang
Text: Alf Tornberg

Martin Pålsson

Martin och hans besättning-
ar driver Drakprojektet och 
seglingen som en idrott. Det 

innebär att de fördelar kostnaderna, tiden 
och seglingarna under säsongen så att 
alla ska kunna vara med. Detta för att få 
ihop ekvationen med tanke på att alla har 
arbete och studier.

– Träningen de senaste åren har skett 
även på vintern, då på Mallorca där vi 
haft vår Drake SWE 401 Nono. Nu i fe-
bruari efter sista vinterserien blev båten i 
karantän och kvar på Mallorca. Som tur 
är har vi under den här sommaren fått 
låna vår gamla båt SWE 375 av de nya 
ägarna, vilket inneburit att vi har kunnat 
delta i de träningar och tävlingar som va-
rit i Marstrand, säger Martin Pålsson.

EM på Mallorca har flyttats fram ett år 
till 2021. Vinterseglingarna finns plane-
rade på Mallorca och nu hoppas Martin 
att inte pandemin ska utgöra något hinder 
för det.

– Att utmana i en internationell klass som 
Drake är så behöver du möta den hårdas-

te och tuffaste konkurrensen och dina konkur-
renter för att lära känna dem och utmana dem. 
Det har varit en strategi vi haft och kommer 
att fortsätta med, säger Martin Pålsson. 

GKSS arrangerade Dragon Gold Cup 
2010 och nu kommer GKSS att arrangera 
guldcupen igen 2021, tillsammans med 
Marstrands Segelsällskap. Martin tror att 
intresset för att delta blir stort.

– Eftersom guldcupen inte har något ut-
tagningsförfarande tror jag att det kan bli 
100 eller drygt 100 deltagare. Det öpp-
nar upp för att en bredare grupp kan seg-
la Drake och anmäla sig till guldcupen. 
Och det var också det som var ambitio-
nen när vi sökte cupen för tre år sedan. På 
västkusten har intresset ökat och vi har 
uppåt 15 nya drakseglare. Draken är en 
fantastisk båt för den ger oss möjlighet 
att segla högt upp i åren. Den är både ett 
idrottsredskap och ett motionsredskap, 
konstaterar Martin Pålsson. 

Tillsammans med Martin Andersson och 
några till är Martin Pålsson ansvarig för 
J70-sektionen i GKSS. I den sektionen 

har man i några år talat om att försöka 
få igång den allsvenska satsningen och 
J70-satsningen för att fånga upp seglare 
som efter sina olika elitsatsningar i oli-
ka klasser ska kunna fortsätta med seg-
lingen. I Allsvenskan är det inte samma 
namnfokusering på rorsman utan det är 
laget som är i fokus.

– Ja, det finns flera ingredienser i All-
svenskan som jag tycker är fantastiska: 
Man representerar klubben, man seglar i 
ett lag, ambitionen är att blanda ungt och 
gammalt, tjejer 
och killar samt 
också blanda 
erfarenhet med 
mindre erfaren-
het. Det finns ett 
regelverk som 
säger att man 
måste segla de 
allsvenska seg-
lingarna på 12 
olika personer. 
Det går alltså 
inte att segla de 

olika deltävlingarna med samma besätt-
ning utan det ska vara en spridning. Se-
gelsporten är fantastisk. Man behöver 
aldrig sluta. Segling kan du egentligen 
hålla på med tills det är dags att lägga 
locket på, säger Martin Pålsson. 

När seglarförbundet gjorde research och 
tog beslut 2014 om de skulle satsa på All-
svenskan så seglade Martin Champions 
Leaguefinalen i Köpenhamn som ett litet 
test. Sedan var han med i Allsvenskan de 
första säsongerna både 2015 och 2016 

och represente-
rade GKSS. Han 
seglade ytterliga-
re två Champi-
ons Leaguefinaler 
2015 och 2019. 

– Då fick jag en 
uppfattning om 
hur det där med 
seglingsligan in-
ternationellt har ut-
vecklats – hur den 
har spridits i Europa

och i världen. Det påminner rätt mycket 
om andra lagidrotter. Det finns likheter 
med ligorna, både division 1 och 2 inom 
lagidrott. Det är en annan form av segling 
med en snabb, planande båt. Mycket aktivt 
med korta, 15-minuters race, sedan byter 
man besättning, säger Martin Pålsson. 

Sedan några år tillbaka har Martin enga-
gerat sig för att GKSS ska få en eller två 
J70 så att man kan erbjuda träning med 
den båten i klubben.

– Från 2013 och framåt har Mästarnas 
Mästare funnits och där har vi deltagit 
de åren vi har vunnit SM. Flertalet av de 
åren har tävlingen seglats i J70 och någon 
gång i CB66. Det har medfört att vi fått 
låna eller hyra båt och bekosta tränings-
tid. Det gjorde att jag engagerade mig för 
att lösa frågan så att klubben för att nå 
framgång ska ha tillgång till J70-båtar. 

Det blir mycket segling för Martin Påls-
son. Hinner han med något annat?

– Segling för mig är hälsa och friskvård. 
Att få segla på den här nivån, som en 
idrott och ha möjlighet till det upp i åren 

är hälsa helt enkelt. Sedan har jag alltid 
engagerat mig ideellt i olika organisatio-
ner. Har suttit i OS-klubbens styrelse i 20 
år fram till 2012, sitter nu i Svensk Drak-
klubbs styrelse och har engagerat mig i 
J70-sektionen. Att arbeta ideellt har jag 
haft med mig sedan jag var riktigt ung. 
Det har för mig blivit att ge tillbaka till 
segelsporten. Att vara med att försöka på-
verka och entusiasmera har varit en driv-
kraft, säger Martin Pålsson.

Den idrottsliga bakgrunden var också starten 
till företaget TEAM hälso & friskvård, som 
Martin startade tillsammans med sin syster 
Ulrika 1988 med Martins bakgrund som leg. 
naprapat och Ulrikas som hälsopedagog. 

– Vi har alltid haft idrottsmedicin och 
idrottstänk med oss när vi utvecklat tjäns-
ter och produkter inom företaget. Sedan 
1994 har vi varit sponsor till OS-klub-
ben som har satsat mycket på OS och 
andra tävlingar i GKSS. Medlemskapet i 
OS-klubben har förutom kontakt med se-
gelsporten också gett ett kontaktnät inom 
näringslivet som bidragit till vårt företag 
TEAM hälso & friskvård.

Martin Pålsson, Gustav Gärdebäck, Julia Carlsson och Göran Alm 
under Allsvenskans andra deltävling. Foto: Daniel stenholm.

Team Nono lånade in sin tidigare ägda båt för träning och tävling 
under 2020. Foto: Anders Östlund.

Drake SWE 375 under SM 2020. Foto: Svensk Drakklubb. Gustav Gärdebäck, Martin Pålsson, Julia 
Carlsson och Göran Alm. Foto: Privat.



10    Seglarbladet 5/2020 Seglarbladet 5/2020   11

Passion för hav och musik

Nytt ändskepp i massiv ek och ny krumväxt 
relingslist som helt följer den ursprungliga 
båten.

Northern Lights första sommar

Om någon råkat missa the BRE-
AKING NEWS så har GKSS 
och GSK medlemmarna Hans 

Eliasson och Lasse Molse köpt in den ti-
digare amerikanska skönheten Northern 
Light 12 mR till Sverige.

Under våren renoverades den och nu i 
sommar så har den haft hemmahamn i 
Marstrand då den seglats frekvent under 
helger då det vart Champagne Sailing 
(1-3 m/s och strålande sol) men även när 
det brallar på mer, uppemot 8-9 m/s. Be-
sättningen har varit blandad. Minst sagt. 
För att segla skönheten effektivt behö-
ver man vara 16 personer ombord. Själv 
tycker man det är svårt att få ihop fyra 
personer till tisdagsseglingen, så det är 
lätt att förstå problematiken… Hans och 
Lasse har varit generösa att släppa med 
seglare, det är både unga och gamla, kil-
lar och tjejer, erfarna och ännu mer erfar-
na. För det är något som är säkert - det är 
hög nivå på besättningen, ena dagen sit-
ter man bredvid Anders Dahlsjö och näs-

ta helg är det Björn Lundgren. Många an-
dra talanger har varit ombord aktivt ock-
så, Johanna, Sten och Markus Bergqvist, 
far och son Holmberg och båda systrarna 
Wennergren. The list goes on. 

Järngänget som alltid är med består 
givetvis av Hans och Lasse men de har 
även lyckats lura med en skåning - stjär-
nan som håller ihop teamet - Leif Möller! 
Leif har varit med och seglat de danska 
tolvorna VIM och Vanity V, där han har 
varit med och vunnit både VM och EM. 
Leif kan sin tolva kan man säga! Han är 
verkligen en essentiell del av teamet i och 
med hans erfarenhet, vilket ger oss som 
lag en stor fördel när det kommer till att 
mäta prestandan och hur båthanteringen 
sköts på bästa sätt. Jag kan riktigt höra 
i sömnen hur Leif säger “TRIP!!”, då 
vet man att vi gippar och nu gäller det 
att vara med på fördäck för här kommer 
spinnakerbommen farandes! 

Man får inte glömma att det dessutom 
kommer vara ovärderligt att ha en tolk 

när vi ska tjuvlyssna på danskarna under 
framtida tävlingar. 

Generositeten är stor ombord, kunskap 
delas åt alla håll och alla hjälper varandra 
på ett beundransvärt sätt. Eftersom vi är 
många ombord får man alltid chans att 
dubbelkolla med den man sitter bredvid 
som är på samma position vilket alltid 
gör att man kommer hem med nya in-
sikter. Generositeten gäller även när det 
kommer till det materiella, båten har 
både bytt bom och spinnakerbom, stor-
segel, fock och en uppsättning spinnak-
rar (i olika färger vilket uppskattas från 
fördäck). Det finns dessutom alltid ett kit 
med brandade seglarkläder när man kom-
mer - teamkänslan är på topp!

När detta skrivs så har en uppsättning 
besättning precis varit nere och seglat 
mot VIM för att kunna mäta fart och pre-
standa. Utvärderingen är att vi har goda 
chanser att ta hem medaljer med träning, 
rätt mindset och framförallt Sveriges 
vackraste båt är möjligheterna oändliga! 
Planerna smids för att göra förra årets 
succé på Marstrand till ett återkomman-
de event, om det blir 2023 eller 2024 det 
återstår att se. 

“Hur häftigt vore det inte att segla tolva?” Jag skrev en artikel om detta 
i ett av Seglarbladen förra året efter EM som hölls på Marstrand. Jag var 
helt förstummad över hur vackra båtarna var och hur de rörde sig i vatt-
net. Nu har jag fått testa på och det är verkligen en upplevelse. 

Text: John Holmgren, Foto: Dan Ljungsvik i Sverige

Lördagen den 1 augusti var Gise-
la och jag i Mölle för att över-
vara premiärseglingen av GSS 

(GKSS) mönsterbåt* från 1894, Bel´ 
Rose, efter totalrenovering. Upprinnelsen 
till detta besök var att GKSS Historiska 
avdelning för drygt 2 år sedan blev kon-
taktade av träbåtsvarvet i Nyhamnsläge, 
strax intill Mölle, som tagit in Bel´ Rose 
för restaurering. Varvet eftersökte ritning-
ar och foton på båten. De hade försökt 
med Sjöhistoriska muséet utan framgång 
och vände sig därför till oss och undrade 
om möjligtvis GKSS kunde ha något så-
dant i sina gömmor. Med stolthet kunde vi 
tala om att vi hade såväl originalritningar 
som foton på båten. Gissa om båtrestau-
rerarna blev lyckliga. Utan dessa ritningar 
och foton hade restaureringen inte blivit 
100%.  Båtägaren liksom båtbyggarna 
kunde, när vi träffades, inte nog framhålla 
hur mycket de uppskattade GKSS His-
toiska avdelnings arbete och dess arkiv.

Bel´ Rose byggdes 1893–1894 på Lind-
holmen (Hisingen) efter ritningar av kon-
struktören Albin Andersson som även 
ritade 1888 och 1890 års mönsterbåtar*. 

Hon har blivit grundligt restaurerad och 
inga ”genvägar” har tagits vare sig det

gäller materialval eller ritningstrogenhet. 
Man kan göra berättelsen om restaurering 
väldigt lång och den innehåller många in-
tressanta detaljer. 

Jag kan varmt rekommendera artikeln i 
GP under VG (Världens Gång) som John 
Brovik skrivit och där han målande redo-

gör för historian om, som han själv 
säger, ”den fantastiska överlevaren 
Bel´Rose” och denna oförglömliga dag 
i Mölle. Gå in på länken http://www.gp.
se/1.32256172  och njut. 

Att stå på Mölles hamnpir och få se 
126-åringen segla igen var en oförglöm-
lig upplevelse. Jag var stolt över att få 
representera GKSS Historiska avdelning 
denna ”historiska” dag för det är ju vårt 
jobb att stötta projekt som detta och det 
är detta som gör jobbet i Historiska så sti-
mulerande. 

Bel´Rose har sin hemmahamn i Mölle. 
Om ni har vägarna förbi så missa inte att 
gå ut på piren där hon ligger. När man ser 
Bel´ Rose så slås man av likheten med 
Anders Zorns segelbåt ”Mait” och det 
har sin förklaring i att hon var byggd med 
Bel´ Rose som förebild.

*Mönsterbåtar var båtar som GKSS lät 
bygga för att få ut och pröva nya idéer 
avseende design för att utveckla nöjes-
båtar både vad gäller sjövärdighhet och 
seglingsegenskaper. Dessa båtar lottades 
sedan ut för att för att få in pengar till 
klubben, därav namnet utlottningsbåtar.

Text och Foto: Anders Andrén

GKSS Mönsterbåt 1894 "Bel´ Rose"     
       under segel igen



 

12    Seglarbladet 5/2020 Seglarbladet 5/2020    13

Förslag till färja från Svanesund till fastlandet. Foto: Sjöhistoriska Muséet              

Text: Ola Selsvik, Foto: Familjen Seldén

Personer och bedrifter som har haft stor betydelse för GKSS genom tiderna

Familjen Seldén  -  Del 2   Johan Harald Seldén 

Här fortsätter jag min berät-
telse om Seldénsläkten och 
gräver vidare. När jag le-

tar i våra arkiv, hittar jag ”Seldéna-
re” ända tillbaka till mitten av 1800 
tlet. Den första ”Seldénare” som jag 
fann var Johan Harald Seldén född i 
Myckleby Orust 1855 och avled 1921.                                                                                      
Han var Konstruktör, Skeppsbyggmäs-
tare, och Fartygskonstruktör. J.H. Seldén 
utbildade sig på Gamla varvet i Göteborg. 

1884 anlade han Buvenäs varv på Orust. 
På varvet byggdes alla typer av fartyg, 
både ångfartyg, skonerter och lustyach-
ter. De senare efter hans egen konstruk-
tion. Men vilken koppling hade han till 
GSS (GKSS)?Jo, så här står det beskrivet 
i GSS (GKSS) årsbok 1860-1910:

1882 Uppträdde en ny båtbyggare och 
konstruktör, J.H. Seldén på Orust med en 
debutant ”Alfhild”, hvilken var beställd 
under ett extra villkor, nämligen att, om 
hon i tvenne leveranstäflingar lyckades 
besegra de öfriga båtarne i sin klass, 
skulle konstruktören erhålla en extra be-
löning af 500 kronor. Dessa profsegling-
ar ägde rum den 18 juni 1882, hvarvid 
”Alfhild” i första seglingen besegrades 
af ”Emma”, ”Siri”, och ”Ingeborg” och 
i den andra ”Siri”, ”Ingeborg”, ”Hjal-
mar”, ”Emma” och ”Georgina”, hvadan 
således ingen extra belöning blef utde-
lad. ”Alfhild” visade sig dock framledes 
vara en båt, som man alltid måste räkna 
med vid kappseglingarna.

Efter detta försök beslöts nu taga steget 
fullt ut och låta konstruera en modern 
lustkutter. För detta ändamål vände säll-
skapet sig till den redan då väl kände 
konstruktören och båtbyggaren Colin Ar-
cher i Norge, som sällskapet beslöt låta 

bygga och som sedan under namnet ”El-
lida” blef en prydnad för vår eskader i 
många år.

Härefter företog sällskapet ett nytt ex-
periment för att få utröna, hvilken rigg, 
som var den bästa, antingen en gammal 
sprisegelrigg eller gaffelsegelriggen.

För detta ändamål byggdes 1885, efter 
samma ritning tvenne alldeles lika kos-
terbåtar hos J.H Seldén och blef den ena 
af dem  ”Zephyr”, riggad med sprisegel 
och den andre ”Frida”, (eller som den 
nu heter Karin) försedd med gaffelsegel. 
Af dessa, som tillhörde eskaderns 5:te 
afdelning visade de sig vid första prof-
seglingen, som var en bidevindsegling, 
”Zephyr” (spriseglaren) betydligt över-
lägsen, men sedermera visade båtarna 
sig vara ganska jämnseglande, så att un-
der de närmaste tio kappseglingarne, där 
de möttes i täflan, blef ”Karin” första båt 
tre gånger, samt andra båt två gånger, 
femte båt två gånger, sjätte båt en gång, 
samt utgick två gånger ur täflan, under

båtar, men också ett stort intresse att ut-
veckla riggalternativ för framtida lustjak-
ter. Anlag som vi nu förstår ärvdes ner till 
sonen Folke och till Folkes söner Mats 
och Per. 

J.H. Seldén fick alltså en son, Folke Her-
bert, som också blev båtkonstruktör. Fol-
ke Seldén föddes 1890 i Buvenäs Myck-
leby på Orust och dog 1949 i Göteborg, 
han hade två syskon Axel Verner 1886-
1904 och Frida Elise 1888-1978.

Han utbildade sig på Chalmers Teknis-
ka, startade en karriär på Öresundsvar-
vet men övergick till anställning på AB 
Götaverken där han snart avancerade till 
överingenjör och utarbetade åtskilliga 
fartygsprojekt och skeppsritningar. Un-
der denna tid konstruerade han även ett 
nytt ”akterstäv” med roder som blev pa-
tenterat i USA. 

Men Folke Seldén förde också båtbygga-
re traditionen vidare och konstruerade

ihop med sin far, en långfärdskoster, med 
mått L 10,6 m, B 3,67 m, Djup 1,8 m. 
Båten som döptes till Skarp ritades 1916 
av J.H Seldén och byggdes på Göteborg/
Nya Varvet i oktober 1920. 
På senare år i livet 1944-1948  seglade 
Folke Stjärnbåt nr 305 Spark.
Folke gifte sig 1919 med Anna Hansson 
bördig i Mollösund Orust, som föddes 
1895 och dog 1986 i Göteborg.  Paret 
fick tre söner, Jan 1919, Mats 1920 och 
Per 1932.

Folke och Anna Seldén köpte 1932 ett 
hus med strandtomt vid Västerberget 
(nuvarande Solhöjdsgatan). Här växte 
alltså pojkarna Mats och Per upp, alldeles 
vid strandkanten med GKSS Långedrag 
framför sig.
Det var ju här som Mats byggde Stjärn-
båten Selle till lillebror Per.  
Anna var aktiv i GKSS och skrev mycket 
uppskattade kåserier i Seglarbladet mellan 
åren1955-1976, alltid i december numret 
(finns att ladda ner på GKSS hemsida).                                                                                                         
Anna ansågs som en mycket ekonomisk 
och drivande person, och som en god en-
treprenör som säkert fostrade sina söner 
Mats och Per (Pelle) i samma anda.
Ja vi såg ju i förra artikeln hur bröderna 
Mats och Pelle Seldén på var sitt sätt väl 
förvaltade arvet från farfar Johan Harald 
och far Folke Seldén. 

det  ”Zephyr” blef första båt tre gånger, 
andra båt fyra  gånger, och tredje båt  tre 
gånger. Man kan således med allt skäl 
påstå, att ”Zephyr” var den bäste segla-
ren af de två, men huruvida detta berodde 
på spriseglets öfverlägsenhet öfver gaf-

felseglet är väl tvifvelaktigt. Snarare kan 
man nog antaga, att öfverlägsenheten låg 
hos rorsman och besättning.

J H Sedén var en riktig entreprenör både 
vad gäller konstruktion och byggande av

Anna med sonen Per.             Folke Seldén.             Kostern Skarp.             Karin f.d. Frida. Foto: 1885-1886 GKSS.          
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Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler. NU VÄNTAR TOKYO! 

Nu tar vi sats mot OS i Tokyo och hälsar
seglare och företag välkomna till Tokyo-
klubben.
Vår målsättning är fortsatt att GKSS seglare skall ges möjlighet 
att nå sina mål och representera Sverige på OS. Det är mycket 
träning, material och transporter som skall finansieras liksom 
ett stort antal mästerskap och världscupseglingar på vägen.

Tokyo-klubben, eller OS-klubben, är GKSS organisation där vi 
sammansvetsar Göteborgs entreprenörer och näringsliv för att 
stötta och finansierar lovande ungdomars satsning för att segla 
mot OS-medaljer i Tokyo 2021.

●AB Volvo Penta ●Ackert ●Armatec ●B Palmqvist AB ●Båtmässan ●Claes Karlsson Holding AB
●Deloitte  ●Ernströmgruppen ●F. O Peterson & Söner Byggnads AB ●Fiskekrogen ●Copysolutions ●Foilex Enginering 
●GAC  ●Grand Hotell Marstrand ●Göteborgs-Posten ●Göteborgstryckeriet ●Handelsbanken ●Jarl Sandin Ur & Guld 
●Johans Krog ●Jonika i Göteborg AB ●Kaj Thorén ●Knape Marin ●KSB Sverige AB ●Macforum ●Marstrands Havshotell 
●More Ventures/PR ● ●Revolve ●Search Magazine ●Setterwalls Advokatbyrå ●Sillbyssan ●Stena Bulk  ●Stena Line
●Stena Metall ●Stenungsbaden Yacht Club ●Svenska Sjö  ●Söderberg & Partners  ●Team & Ledarutveckling
● Team Hälsa & Friskvård  ●Thorskogs Slott ●Trendmark  ●Wangeskog Hyrcenter  ●VGH Sverige  ●Vinngroup
●Volvo Group  ●Wilfast förvaltning AB   ●VGH Sverige  ●WSA LAW

● ●WSA LAW

Text: PeO Svensson, Foto Marie Carlsson

Varken våren 
eller somma-
ren 2020 blev 

som vi hoppats och 
längtat efter. Redan ti-
digt i våras kunde man 
ana att det inte skulle 
bli som vanligt. Coro-
na slog till och utveck-
lades till en pandemi. 

Normalt brukar vi ha 
ett antal arbetsdagar 
som bemannas av ide-
ella krafter. Vi brukar 
vara 10-15 varje gång 
och vi jobbar med att 
fixa till vår hamnan-
läggning. Tyvärr tillhör 
flera av deltagarna en 
Corona-riskgrupp så vi 
var tvungna att ställa 
in arbetsdagarna i år. 
Trots att vi inte kun-
nat fixa i hamnen i år 
har hamnen varit gott 
rustad och fungerat bra 
för alla våra båtplatsinnehavare och gäst-
båtar.

Sommarsäsongen brukar innebära att 
vi får besök av ett stort antal gästande 
båtar. Ett vanligt år har vi ett par tusen 
gästnätter. Antalet kan variera lite mellan 
åren beroende på väder och vind. Vid tex 
lågtrycksväder med blåst och regn vill 
många ligga tryggt i hamn och vi får fler 
gästbåtar.

I år blev det en helt annorlunda situation 
beroende på den oväntade pandemin. Vi 

lemmar gjorde att det 
tidvis blev svårt att 
ta sig fram till matar-
bryggan och till pi-
ren. Matarbryggan var 
blockerad av cyklar 
och mopeder och piren 
blockerad av solan-
de personer och deras 
kläder och packning. 
Stundtals har det varit 
väldigt trångt. Tyvärr 
används även däcket 
vid Tribunen för massa 
aktivitet som inte inklu-
derar medlemmar samt 
att man med livet som 
insats dyker och hoppar 
från Tribunens tak.

När båtplatsinnehavare 
och gästbåtar påtalat 
att de behöver komma 
fram har man i många 
fall blivit otrevligt be-
mött och en del har me-
nat att matarbryggan 

och flytbryggan är en allmän badplats. 
Kungabryggan och flytbryggan är främst 
till för seglingsaktiviteter. Vi har nu änd-
rat skylten på matarbryggan så att det 
framgår att det är GKSS egen brygga. Vi 
fortsätter att arbeta med hur vi skall gå vi-
dare med de problem som vi upplevt i år..

Vi vill vara en öppen och välkomnande 
klubb. Därför kommer vi att till nästa sä-
song införa en hel del åtgärder och akti-
viteter. Åtgärderna och aktiviteterna skall 
stärka vår hamn och se till att vi medlem-
mar trivs och kan utnyttja vår hamn på 
bästa sätt.

  Hamnen i Långedrag 
                         Sommaren 2020

har haft cirka 70 % färre gästnätter. Detta 
har medfört ett stort intäktsbortfall.

Glädjande är att vi har en väldigt hög be-
läggning på våra fasta platser. I princip 
alla fasta platser är uthyrda.

Pandemin har ju inneburit att många till-
bringat sin semester hemma. Det har va-
rit en del perioder med mycket fint väder. 
Höga temperaturer och varmt i vatten 
medförde att vi ett mycket stort antal be-
sökare som kom till vår hamn för att bada 
och sola. Anstormningen av icke-med-

mittéledamöter inför 2021 som kom-
merpresenteras på höstmötet och 
uppmanar alla medlemmar (både 
unga och äldre!) som har intresse 
av att engagera sig djupare i GKSS 
verksamhet att höra av sig (mejla till 
carlsettergren@hotmail.com).
 

Valkommittén

GKSS Valkommitté har under våren 
bistått styrelsen i ett strategiskt arbete 
för att formulera Sällskapets strate-
giska prioriteringar inför 2020-talet. 
Arbetet har bl.a. inbegripit en om-
världs- och framtidsanalys om hur 
olika trender i samhället kan komma 
att påverka GKSS verksamhet och fo-
kus framgent. Grunden för att invol-
vera Valkommittén i detta arbete har

varit att tydliggöra vilka kompetens 
behov som finns, och som framför allt-
kommer att finnas framgent, för att möj-
liggöra en samordnad planering och re-
krytering av lämpliga personer som kan 
leda Sällskapets kommittéer och styrelse 
in i framtiden.
 
Valkommittén arbetar nu intensivt med 
dess förslag på val av styrelse och kom-

Valkommittén efterlyser...
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Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,2. CO2, g/km: 0–210. Miljöklass Euro 6D Temp. (XC40 Recharge–XC90 B6 AWD). Bilarna på bilderna är extrautrustade. Förmånsvärde netto per månad efter 
50% marginalskatt. **Business Lease (Företagsleasing) räknat på medlemskap i Företagarna, 36 mån leasing via Volvofinans, 20% första förhöjd hyra, garanterat restvärde, körsträcka 2000 mil per år. Vi 
reserverar oss för ändringar och avvikelser. När du lämnar tillbaka din bil går vi igenom bilens skick samt reglerar eventuell överskriden körsträcka. Reservation för felskrivningar och prisjusteringar.

Bilen som skyddar dig, som du skyddar andra.
Det är lätt att glömma att även den bästa föräldern bara är 
mänsklig. Därför är XC60 utrustad med en rad säkerhetsfunktioner 
som Lane Keeping Aid, Cross Traffic Alert och Large Animal 
Detection för att hålla dig och din familj säker på vägarna. För 
ibland behöver vi alla någon som ser efter oss.

Välkommen att uppleva och provköra Volvo XC60 hos 
oss.Volvo XC60 T6 Recharge (laddhybrid)  
Inscription Expression

Förmånsvärde    
fr ca 1 945 kr/mån*
Business Lease    
3 886 kr/mån**
Inkl.  serviceavtal & garanterat restvärde

VI ÄR BRA BIL

Bra Bil är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 
drygt 275 anställda. Vi erbjuder verkstadstjänster samt nya 
och begagnade Volvo. Vår vision är att leverera service, 
produkter och upplevelser på en nivå som gör att vi blir en 
förebild inom svensk bilhandel.

Bra Bil uppmuntrar till en aktiv livsstil med fokus på träning, 
hälsa och miljö för en hållbar framtid. Vi ska långsiktigt vara 
det självklara valet för både medarbetare 
och kunder som tycker hälsa och 
miljö är viktigt. Vi tror på 
att mår vi bra gör vi ett 
bättre jobb.  

För dig, för mig och 
för nästa generation.

Volvo XC60
För allas säkerhet

www.brabil.se
Öppettider 
Vard 8-18 Lör-Sön 11-15

Bra Bil Göteborg 
Importgatan 3 (vid Stigs Center)

Tel: 031-380 50 00


